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ASLAN, TİLKİ, KURT

Bir gün bir aslan, bir kurt ve bir tilki birlikte avlanmak 
üzere sözleşerek dağlarda dolaşmaya başladılar. Birbirleri
ne yardım edecek, böylece birçok hayvan yakalayacaklardı.

Gerçi bu iş aslanın ağrına gidiyor, onlarla avlanmaktan 
utanıyordu, ama sabrediyordu.

Üçü birlikte dolaşarak uzun süre avlandılar, derken bir 
yaban öküzü, bir dağ keçisi ve bir de tavşan avladılar. Do
laşarak bir su başına geldiler. Uzun süre dolaşıp yorulduk
larından oturdular. Aslan:

- Ey kurt bu avladığımız hayvanları adaletli bir şekilde 
paylaştır, dedi.

Kurt kalktı, kendinden son derece emin adımlarla yü
rüdü. Yaban öküzünü aldı aslanın önüne bıraktı:

- Efendimiz, dedi. Siz bizim efendimizsiniz. Ayrıca ya
ban öküzü de büyük ve siz de irisiniz. Onun için yaban ökü
zü sizin hakkınız.

- Keçi orta boyda ve orta irilikte onun için o da bana 
düşer onu da ben alıyorum.

9



www. tutkuyayinevi. com

- En küçüğümüz tilki olduğuna göre tavşan da onun 
hakkıdır, dedi.

Bu paylaştırma karşısında aslan kızarak kükredi:

- Ey kurt ben iyice anlamadım, bir daha söyle baka
yım, ne dedin? Ey kendini bilmez eşek yaklaş bakalım, dedi
ve bir pençe vurarak kurdu parçaladı. Tilkiye döndü.

- Ey tilki bu avları sen adaletli bir şekilde paylaştır.
dedi.

Tilki önce aslanın önünde secde etti; sonra:

- Bu öküz siz efendimizin kuşluk yemeği bunu kuşluk 
vakti yersiniz.

- Keçi, siz büyük kralımızın öğle yemeği için güzel bir 
yahni olur, onu da öğle vakti yersiniz.

- Tavşana gelince; o da size akşam yemeği olur onu 
akşam afiyetle yersiniz, dedi.

Aslan sevinerek haykırdı:

- Ey tilki çok adil davrandın, çok güzel bir şekilde pay 
etme işini hallettin. Söyle bakalım böylesine güzel pay et
meyi kimden öğrendin? dedi.

Tilki fark ettirmeden her ihtimale karşı birkaç adım 
uzaklaştı sonra kurnazca gülerek cevap verdi.

- Kurdun başına gelenlerden, dedi.
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SİNEĞİN HALİ

Sineğin biri kendini fevkalade bir şey sanırdı. Kendi 
kendine:

- Şüphesiz ki ben bu devrin zümrüdü anka kuşuyum, 
benden daha üstün kimse olamaz, derdi.

Bir gün bir eşeğin sidiğinin içinde bulunan bir saman 
çöpüne kondu. Eşeğin sidiğini uçsuz bucaksız bir deniz, 
saman çöpünü gemi, kendini de kaptan sandı...

- İşte bu bir okyanus, bu da benim mükemmel gemim, 
ben de dünyanın denizler aşan en büyük kaptanıyım, diye 
karar verdi ve kendi kendine gururlandı koltuklarını kabarttı.

Deniz üstünde salını sürüp durmaktaydı. O kadarcık 
bir su, ona haddinden fazla göründü.

O su, sineğe göre uçsuz bucaksızdı. Sinekte, onu ol
duğu gibi görecek göz nerede?
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BİLGİLİ ÖĞRETMEN

Bir zamanlar çok bilgili bir öğretmen vardı. Çok fakirdi 
ve en soğuk havalarda bile incecik bir gömlekle dolaşıyor
du. O sırada bir ayı nehirle sürüklenerek dağlardan inmişti 
ve suyun içinde sadece kafasının tepesi görünüyordu. Bu 
bilgili adamın öğrencileri onun bir paltosu olmadığını bildik
lerinden ve sadece ayının kafasındaki kürkü görebildiklerin
den ona şöyle dediler:

- Bak, nehirde kürk bir palto yüzüyor ve senin de pal
toya ihtiyacın var. Neden gidip almıyorsun onu?

Öğretmen çok üşüyordu ve nehre dalıp kürke tutundu 
ve ayı onu yakaladı ve adamcağız suyun ortasında debe
lenmeye başladı.

Öğrenciler seslendi:

- Onu bırak ve sudan çık!

Öğretmen onlara geri seslendi:

- Ben bıraktım ama o beni bırakmıyor!
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AZRAİL'DEN KORKAN ADAM

Saf bir adam, bir kuşluk zamanında koşarak Sultan 
Süleyman’ın sarayına geldi.

Adamın yüzü korkudan sararmış, dudakları mosmor 
olmuştu. Süleyman, ona:

- Efendi ne oldu? dedi.

Adam:

- Azrail'i gördüm; çok korktum. Bana öyle bir hışımla, 
öyle bir kinle baktı ki... dedi.

Süleyman:

- Peki, benden ne diliyorsan dile bakalım dedi.

Adam da şöyle dedi:

- Ey canlan koruyan! Rüzgâra emret de beni ta Hin
distan'a götürsün. Belki oraya gidince Azrail'den canımı 
kurtarırım.

Bu adam,: halkın fakirlikten korktuğu gibi ölümden 
korkuyordu. Fakirlikten korkan insanlar, hırs ve emele 
yenilirler.
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Bunun üzerine Süleyman, rüzgâra emretti; rüzgâr O 
adamı hemen Hindistan'da bir adaya götürdü.

Ertesi gün Süleyman, Azrail'e dedi ki:

- O adama neden öyle baktın? Bana anlat! Acaba 
bunu o adamı evinden barkından uzaklaştırmak için mi yap
tın?

Azrail, şöyle cevap verdi:

- Ey cihanın ulu padişahı! O yanlış anladı; o hayal 
gördü.

- Ben ona öfke ile bakmadım ki... Ben onun yolumun 
üzerinde görünce önce şaşırdım da baktım. Çünkü Allah 
bana, “Onun canını bugün Hindistan’da al!” diye emretmişti. 
Oysa kırk kanadı bile olsa, aynı gün buradan Hindistan’a 
gitmesi mümkün değildi o adamın.

Ben bu yüzden çok şaşırdım ve ona hayretle bak
tım ...
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